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1) Cadastro de novos clientes: A Revenda deve preencher o cadastro com 
os dados do cliente em seu painel (Painel Revenda) através do endereço: www.
touchone.com.br/arearevenda

2) Cadastro do cliente no Migate invoicy: Após receber o novo cadastro, o 
Suporte TouchOne realizará o cadastro no Migrate Invoicy. O cliente receberá um 
email com login e senha de acesso.

3)	 Envio	de	certificado	A1:	Após ter acesso ao Migrate Invoicy, o cliente deve 
obter o certificado A1 para cadastro na Migrate.  
O Vídeo abaixo demonstra todos os passos: https://www.youtube.com/
watch?v=JbKdFSZHV-E

Após o envio do Certificado A1, o sistema Migrate dará um retorno ao cliente para 
que ele possa prosseguir com o cadastro dos demais dados necessários, entre eles 
o CSC e ID CSC. Tendo realizado todo este procedimento corretamente, o cliente 
ou a revenda deve enviar ao Suporte Touchone via email (suporte@touchone.com.
br) os seguintes dados: Chave de acesso enviado pela Migrate, CSC e ID CSC.
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O CSC corresponde a um Código de Segurança do Contribuinte, alfanumérico, de 
conhecimento apenas da Secretaria de Fazenda do Estado do emitente e do próprio 
contribuinte. Desta forma, é possível garantir a autoria do Danfe NFC-e e do respectivo 
QR Code, pois somente o Fisco e o contribuinte emissor conhecem o valor válido do 
CSC para aquela empresa no Estado.
ID CSC serve apenas para identificar qual token está sendo utilizado. 
OBS: Para maiores esclarecimentos quanto aos dados solicitados pelo cadastro na 
Migrate, consultar seu contador.

4) Cadastro na Retaguarda: Ao receber estes dados, o Suporte realizará o cadastro 
na Retaguarda e enviará ao cliente um login de acesso e senha.

5)	 Acesso	e	configurações	iniciais	na	Retaguarda:	O cliente deve realizar login 
na Retaguarda através do endereço: www.touchone.com.br/areacliente e seguir as 
seguintes etapas: http://touchone.com.br/blog/?p=75
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6)	 Ambiente	de	homologação:	Tendo realizado todos os procedimentos, o 
cliente deve efetuar alguns testes de emissão de NFC-e e Software.

7)	 Ambiente	de	produção:	Após a realização dos testes, o cliente deve informar 
a Nonus que deseja iniciar a emissão de NFC-e em ambiente de produção, que 
emitirá notas válidas em ambiente de produção SEFAZ 
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